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 یومّ�ات معّلم في زمن الكورونا

 *الد�تور جوزف لّ�س

 

 )٢٩/٢/٢٠٢٠الیومّ�ة األولى: الثأر (
�الحیوان، فأكَل لحَمه، وشرَب لبَنه وعسَله، وارتدى صوَفه وحر�َره، وتعّطَر  �عَد أن فتَك اإلنسانُ 

ه وِتر�اِقه، و   تسّلى �قتِله وتعذیِ�ه... �ِمْسِكه وَعنبِره، وتزّ�َن بلؤُلِئه وَمرجاِنه، وتداوى �ُسمِّ

                                                   
الحّب والموت من بیروت. من مؤّلفاته:  -أستاذ اللغة العر�ّ�ة وآدابها في الجامعة اللبنانّ�ة. دّرَس في جامعة القّد�س یوسف   *

ین والفّن ونصوص مختارة - مطر من ورد)، ٢٠٠٩(دار المشرق،  ةمنظور السیرة الذات�ّ  (دار المشرق،  دراسة في ثنائّ�ة الدِّ
 )...٢٠١٨(دار أوراق الزمن،  حوار الكلمة واللون  - ترن�مة العندلیب الثالثة)، ٢٠١٢(دار الَبنان،  المفّكرة ال�ار�سّ�ة)، ٢٠١٢



٢ 

�اإلنسان: نقَل الجرذاُن والبراغیُث إل�ه الطاعون، والذ�اُب الكولیرا، وال�عوُض المالر�ا،  فتَك الحیوانُ 
�عُض أنواع اإلنفلونزا الطیوَر والخناز�ر، وها هي خفاف�ُش اللیل (الفئران الطائرة) تحمُل إلینا  واستوطنْت 

 تاَج الجراث�م (الكورونا).

ل بدأ �ستفحُل ثأُر الحیوان من اإلنسان �عد أن ضاق الكو�ُب األزرق بهما؟ وهل تكون الحرُب ه
 نفُسها شكًال من أشكال انتقام الحیوانات التي قتْلناها؟

 )١٣/٣/٢٠٢٠الیومّ�ة الثان�ة: التّنینان (
ر�ح العاصفة التي اجتمَع علینا لیلة أمس تّنینان: الكورونا اآلتي من الصین (التّنین األصفر)، وال

في الساعة (منخَفض التّنین)؛ ف�اتت بیوُتنا على �ّف تنانین تعصُف بها  تًرامو لی� ١٢٠سرعُتها  تجاوزت
 رق.ا نتقّلُب بین جنَبین: القلق واألمن �ّل حَدٍب وصوب، وأمَسین

اصف الترابّ�ة �قتل رجاؤنا أن یداوَي التّنیُن الثاني (العاصفة) التّنیَن األّول (الكورونا)؛ فتقوم العو 
ا. وال �غیَبنَّ عن �اِلنا أّن الخفاف�ش والتنانین �مكن ضاّرة التي تلفُظها األرُض موسم�� الجراث�م والحشرات ال

 أن تتحّول إلى عرائس وأمیرات !

 )١٥/٣/٢٠٢٠الیومّ�ة الثالثة: سین�كا و�ونفوشیوس (
 .»حد�قٍة واحدة نحُن أمواُج �حٍر واحد، وأوراُق شجرٍة واحدة، وأزهارُ «

بهذه الكلماِت اإلنسانّ�ة المنسو�ة إلى الفیلسوف الرومانّي سین�كا، قّدمت الصین مساعدَتها الطبّ�ة 
 إلى إ�طال�ا، متجاوزًة سوَر الصین العظ�م، هذا التّنین الحجرّي الهائل.

یوس: الناُس جم�ًعا لقد هبَّ أحفاُد الوتسو و�ونفوشیوس إلى نجدِة إخوِتهم، أحفاِد َشْ�َشرون وفرجیل
 من طینٍة واحدة، والعالُم وطٌن واحد، وال بّد من بناء الجسور و�ضاءة الشموع في ُحلكِة الظُلمات.

 )٢٦/٣/٢٠٢٠الیومّ�ة الرا�عة: الكو�ب األزرق (
َمَثُل األرض في هذه األّ�ام َمَثُل إنسان توّقَف عن التدخین، فعاَد إل�ه األلق، وتوّردْت وجنتاه. وقد 

نقلبت األدوار: فإذا ال�شر في األقفاص، والطیور حّرة طل�قة. وال شّك في أّن هذه الكائناِت اللط�فة ُتحّس ا
�أّن شیًئا ما حدث، شیًئا ما تغّیر حّتى قّل عدُد الناس، وساَد هدوٌء نسبّي. والمحظوظ ِمّنا َمن حّط على 

 نافذِته عصفور.

ٌع عالمّي جدید، و�كوُن الناس على موعٍد مع الطیب غًدا، تتنّفُس األرُض الصعداء، و�بزغ ر��
 والضوء والندى... وتكوُن القرابین ضحا�ا حصَدها فیروُس التاج.



٣ 

 )٢٨/٣/٢٠٢٠الیومّ�ة الخامسة: التعل�م ِمن ُ�عد (
 منه، والوجَد المعّلمون أنفَسهم، في أزمِة فیروِس التاج، أماَم التعل�م االفتراضّي وجًها لوجه. ال مفّر 

 إًذا من بناء ِمنّصة تكون واجهَتهم للتعل�م من ُ�عد. ِغنى لهم عنه. ال َمناص

لم تُعِد الكتب واألوراق وحَدها تفي �الهدف، ولم �ُعد صوُت المعّلم ضا�َط إ�قاع، وال حضوُره الوازن 
التقنّ�ات، و�لى كافً�ا. �ات المعّلم �حاجة، �ادئ ذي َبدء، إلى خ�اٍل إبداعّي، و�لى تمرٍُّس �التطب�قات و 

 التنو�ع والتجر�ب...

قانة لن تحّل محّل المعّلمین، ولن تؤّدَي دوَرهم، ما دام التعل�م �عتمد أكتُب ما �تبُت وأنا أعي أّن التِّ 
على ما �ستط�ع المعّلمون وحَدهم فعَله: إضرام ِجذوة المعرفة في قلب الطالب، وأن �كوَن المعّلُم الُقدوة 

 والِمثال.

 )٤/٤/٢٠٢٠(تحّ�ة السادسة:  الیومّ�ة
ل�سِت الشجاعة مقصورة على خوض الحرب وحْمل السالح، بل إّن �ثیًرا من األعمال الیومّ�ة �حتاُج 

 خّط النار. علىإلى شجاعة َتفوُق ما لدى جندّي 

ما ُیثِلُج الصدر وُ�ِقرُّ العین أن ی�ادَر طل�ٌة من الجامعة اللبنانّ�ة إلى إغاثِة مواطنیهم في ظروٍف 
عصی�ة �ع�ُشها الوطن، وأن یواجهوا الخطَر واأللَم في عزٍم وث�ات، إْن في میدان الطّب والتمر�ض، أو 

 الهندسة، أو المعالجة النفسّ�ة... 

نّ�ة ُ�ثٌر ُیلّقنوننا هذه األّ�ام درًسا في ال�طولة والوطنّ�ة، ولطالما قیَل من الجامعة الوطوشا�ات  ناش�ّ 
 فیهم إّنهم ج�ُش لبنان الثاني؛ بل هم، في قاموسي، ج�ُش لبنان األّول!

 )٦/٤/٢٠٢٠الیومّ�ة السا�عة: الكو�ب األصفر (
 ثالثة أقوال مأثورة لن یذهَب �أَلِقها الو�اُء الساري:

 إلى روما.�ّل الدروب تقود  -

 شّیْد لك قصوًرا في إس�ان�ا. -

 طلِب العلَم ولو في الصین.ا -

) في نّص �حمُل عنوان ١٩٨٦-١٨٩٩خورخي لو�س بورِخس ( شهیریروي الكاتب األرجنتینّي ال
أّن اإلمبراطور األّول (شي هوانغ تي) الذي أمَر ببناء سور الصین العظ�م ِلعزِل مملكِته » السور والكتب«

 َمن أمَر �إحراق الكتب فیها. هو نفُسه

نتساءُل الیوم: هل قالِت الصین (هذا الكو�ب األصفر) الحق�قة، �لَّ الحق�قة، أم هل وراَء السور ما 
 وراَءه ؟



٤ 

 )١٤/٤/٢٠٢٠الیومّ�ة الثامنة: المدینة التي سكتْت (
�ّي ینعُته قبَل شهر وفجأًة سكتْت مانهاتن، وأضحْت شوارُعها الخال�ة بؤرة و�اٍء �ان الرئ�ُس األمیر 

 ٢٠ ففي أثناءولكّن ترامب، وقد ارتفْعْت موجة العدوى، عّدَل من لهجِته؛ . »األورو�يّ «ثّم بـ »الصینيّ «بـ
! ارتفاٌع صاروخّي هائل تجاَوَز الصین و��طال�ا ٥٧یوًما فقط، بلغ عدُد المصابین رقًما مضروً�ا بـ 

ا في أدوات التعق�م دولة في العالم تعاني نقًصا حاد�  ِمه. أقوى و�س�ان�ا، وال شيَء حّتى اآلن قادٌر على لجْ 
مالیین أمیر�ّي عاطل عن  ١٠حالة وفاة حّتى اللحظة، و ٢٣,٦٠٥والحما�ة، وأجهزة التنّفس، واألسّرة... 

 العمل.

م�كرون تكشُف مجّدًدا أّن للعمالق الجّ�ار أقداًما  ١أیلول، قنبلة أصغر من  ١١عاًما من  ١٩�عد 
 طین. من

 )٢٢/٤/٢٠٢٠الیومّ�ة التاسعة: أمُّنا األرض (
ثر، وغمرْت جراَحنا �البلسم، وَضَمَدْت ثقَب األوزون، ونّقْت وْ واألرُض إذا تنّفسْت، غسلْت وجوَهنا �الكَ 

 ذّراِت األو�س�جین...

ت وخرجِت الغزالن إلى لندن، ومشى ال�ّط في �ار�س، وتجّولت الِقَردة في شوارع نیودلهي، وعاد
الطیور المهاجرة إلى شواطئ أغوا دولسي (البیرو)، وتحت الم�اه الصاف�ة في المدینة العائمة (البندقّ�ة)، 

 �انِت األسماُك الصغیرة، وظهَر ال�جع...

هل َتعّلْمنا الدرس، أم نحن تالمیذ فاشلون وأنانّیون؟ ونعّلُل النفَس �أرٍض أخرى نذَهُب إلیها ونعَبُث 
 بها !

 )٢٦/٤/٢٠٢٠عاشرة: القناع (الیومّ�ة ال
َمَع اقتراب رْفع التعبئة العاّمة والحْجر المنزلّي، و�شائر العودة إلى ح�اِتنا الطب�عّ�ة االجتماعّ�ة، َیبرُز 

 القناع / الكّمامة ُمنِقًذا، حق�قًة وَمجاًزا.

 تقّنْع َتسلْم.

حق�قًة یراها. اإلنساُن السافر نهٌر صاٍف ال َ�سلُم إنساٌن ذو وجٍه واحد ولساٍن واحد. ال َ�سلُم َمن �قوُل 
 .هَ�فضُح أسماَكه، وَ�كثُر عل�ه المتآمرون. ولذلك اخت�أ �ّل امِرئ وراَء قناع

 


